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1 • Legyen teljes szélessávú 
lefedettség az ország  
minden háztartásában  
•A közintézmények jobb és  
olcsóbb infrastruktúrán 
férjenek hozzá a 
szolgáltatásokhoz  

2 
•A köz- és felnőttoktatás  
minden résztvevője 
sajátítsa el az e-készségeket 
•Gyorsuljon fel a digitális  
írástudás és a felelős,  
tudatos internethasználat   
a lakosság és a KKV-k 
körében 
•A digitálisan írástudók  
használata mélyüljön,  
tranzakciós  
aktivitásuk erősödjön 
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AZ ÁLLAMTITKÁRSÁG INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM VONATKOZÁSÚ TEVÉKENYSÉGE 

• Jelentősen enyhüljön az  
IKT szakemberhiány,  
•bővüljön az IKT-képzésben  
résztvevők száma, 
•Nőjön a hazai IKT KKV-k  
bevétele a K+F+I  
pályázati részvétel  
eredményeként, 
•Emelkedjen a KKV-k belső  
és külső informatizáltsága, 
digitális gazdaságban  
való részvétele 
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55% PC és internet használat 

2% csak PC, internet nélkül 

43% PC sincs 

Lakossági PC és internet penetráció (15+ éves lakosság körében) 

forrás: BellResearch: Magyar Infokommunikációs Jelentés, 2012  



92% 
76% 75% 

46% 

21% 

5% 

15-24 év 25-34 év 35-44 év 45-59 év 60-69 év 70+ év 

Lakossági internethasználat (korcsoportonként) 

forrás: BellResearch: Magyar Infokommunikációs Jelentés, 2012  



A lakossági internethasználat célja (15+ éves lakosság körében) 

forrás: BellResearch: Magyar Infokommunikációs Jelentés, 2012  

91% 22% 27% 29% 65% 86% 88% 

kommunikáció tájékozódás szórakozás tanulás ügyek intézése  munka internetes 
vásárlás  



Számítógép használatot gátló tényezők (15+ éves lakosság 

körében) 

forrás: BellResearch: Magyar Infokommunikációs Jelentés, 2012  

65% 9% 13% 13% 14% 38% 62% 

nem érdekli nem ért hozzá nem jelent 
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idősnek érzi 

magát hozzá  

költségesnek 
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hozzá 
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tőle  



79% 

12% 
4% 0,4% 

otthon munkahely iskola ismerősnél nyilvános 

helyen 

Számítógép használat helye (15+ éves lakosság körében) 

forrás: BellResearch: Magyar Infokommunikációs Jelentés, 2012  

3% 



Hogyan  

gyorsítunk 



Az eMagyarország hálózat és a felnőttképzés 

szerepének erősítése 

Személyes 

meggyőzés, 

motiválás a 

kisközösségekben 

1 565 eMagyarország pont 

Egységes szakmai irányítás 
(eMagyarország Centrum) 

Felkészült eTanácsadók 

82% 10 ezer fő alatti 
településen 

2/3-a könyvtár, önkormányzat, 
teleház vagy művelődési ház 

Heti átlagos látogatottság kb. 
100 000 fő! 

 

Érdeklődés 

felkeltése egyéni 

élethelyzethez 

igazítottan 
Digitális 

kompetencia 

fejlesztés 

formális és 

informális 

képzésekkel 

Digitális 

esélyegyenlőség 

növelése 

• Állampolgárok 

munkaerőpiaci 

versenyképességé-

nek növelése 

  

• GDP növekedés 

 

• Életminőség 

növelése Digitális 

írástudás 

növekedése 



digitális írástudatlanság  szélessáv 

elérhetőségének 

c
sö

k
k
e
n
té

se
 

n
ö
v
e
lé

se
 

TÁMOP 2.1.2 GOP 3.1.2 



TÁMOP 2.1.2  
Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák  

fejlesztése című kiemelt projekt 

 
Cél: 100 ezer állampolgár idegen nyelvi és 
informatikai felnőttképzésbe vonása,  
85 ezer fő sikeres végzése. 
 
Megvalósítók: Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal és NT Nemzetközi Technológiai 
Nonprofit Közhasznú Kft. és 800 eTanácsadó az 
NT Kft-vel kötött munkaszerződés keretében. 
 
Jelenleg a felnőttképző intézmények 
kiválasztása és az eTanácsadók toborzása 
zajlik, állampolgárok várhatóan decembertől 
jelentkezhetnek képzésekre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



• IKT 0-1 kompetencia lista 
felhasználásával digitálisan 
írástudatlanok alapképzéseinek 
aktualizálása a TÁMOP 2.1.2 
keretében 

Állampolgárok digitális kompetencia 
 fejlesztésének új irányai 

• IKT 1-5 képzés lehetősége 
ajánlottan a felhasználói szintig 
 
Hivatalos oldal: 
www.tudasodajovod.hu  

http://www.tudasodajovod.hu/
http://www.tudasodajovod.hu/
http://www.tudasodajovod.hu/
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA 

 
 

eMagyarország PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

Az NFM számít a digitális írástudás és az 
eMagyarország program céljainak megvalósításában 

minden intézményre. 
A csatlakozással kapcsolatos dokumentumok 

elérhetőek itt: 
www.emagyarorszag.hu/eMagyarország 

program/Csatlakozzon 
 

 

NYITOTT ÁLLÁSHELYEK 
 

Jelenleg is van lehetőség a 
TÁMOP 2.1.2 programban 

eTanácsadóként való 
részvételre, melyre 

jelentkezhetnek közösségi 
internet hozzáférési pontként 

is üzemelő intézmények 
dolgozói. 

A program két évig nyújt 
lehetőséget részmunkaidős 

másodállásra. 
 

Részletek: 
www.emagyarorszag.hu 

/TÁMOP 2.1.2/álláshirdetés   

 
SZAKMAI TAPASZTALATCSERE 

 
Az NT Kft. várja a közművelődési intézmények 
digitális írástudás terjesztése során  szerzett 

tapasztalatait, észrevételeit.  
Email cím: info@nt-kft.hu 



2010 

2011 

2012 

2014 

• Digitális írástudás 
cselekvési terv készítése 

• Kormányzati informatikai 
infrastruktúra felmérése 

• TÁMOP 2.1.2 és GOP 3.1.2 
programok előkészítése 
• Kormányzati informatika 
szervezeti konszolidáció 
programja 
 

• TÁMOP 2.1.2 projektben 
dolgozó eTanácsadók felkészítése 
• Képzők kiválasztása, képzések 
megnyitása 
• GOP 3.1.2 nyertes 
pályázatainak indulása 
• Kormányzati informatikai 
technológiai konszolidációjának 
megkezdése, fejlesztések 
elindítása 
 

• TÁMOP 2.1.2 sikeres zárása, 
100 ezer fő képzésbe vonása, 85 
ezer képzést végzett állampolgár 
• eMagyarország további 
fejlesztése 
• 2014-2020. időszak tervezési 
feladatai 
 

 

Menetrend 



Most  

ITT  

tartunk 



Most  

ITT  

tartunk 

építkezünk 

…de 

tovább 



Köszönöm a figyelmet! 


